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Voorwoord 
 
Beste triatleet, 
 
Eindelijk mogen we weer. Wat was het spannend de afgelopen periode en wat hebben we veel 
teleurstellingen moeten incasseren door keer op keer weer een mooie triathlon te annuleren.  
Maar NU mogen we weer en de Bosbaan Triathlon gaat door. En dat gaan we vieren! Wij vinden het 
zo fijn dat we jullie weer mogen verwelkomen dat we er echt een feestje van gaan maken. Bij het 
afhalen van jullie start-envelop bij de registratie desk hebben we voor jullie allemaal een leuk 
cadeautje klaarstaan.  
 
Omdat ik die dag jarig ben nodig ik iedereen vanaf 16:30 uur uit voor een drankje en om samen te 
proosten op de toekomst. We hebben een geweldige live-act geboekt dus blijf gezellig hangen na je 
race en kom het leven vieren! 
 
Een crew-team van bijna 100 man sterk staat zaterdag 25 september te popelen om jullie een 
geweldige dag te bezorgen. DTS staat voor kwaliteit & beleving, en we gaan er voor om jullie met die 
enorme glimlach over de finish te zien komen. 
 
Zoals jullie afgelopen dinsdag in de Persco hebben gehoord mogen we weer onbeperkt aantal 
deelnemers en bezoekers toelaten en kunnen we de 1.5m regel loslaten. Ook hoeven de deelnemers 
niet te testen voor toegang maar geldt dit wel voor bezoekers. Dus vrienden en familie graag bij de 
entree van ons evenementen terrein (thv KNRB) even een geldige QR code of negatieve test laten 
zien.  
 
Ik hoop dat jullie 25 september een geweldige race zullen hebben en na afloop met jullie allen het 
glas te heffen. It’s about time! 
 
Met sportieve groet, 
 
 
 
 
 
Lars Vreugdenhil  
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English version will be here shortly 

 
De locatie 
Het is een locatie van wereldformaat. De Bosbaan, aan de rand van het Amsterdamse Bos, is al meer 
dan eens het toneel geweest voor EK en WK roeiwedstrijden. Het is een locatie die topsport ademt. 
De prachtige bosrijke omgeving maakt van de Bosbaan de perfecte plek voor een mooie triathlon. 
 
Corona maatregelen – Testen voor Toegang 
Op Dinsdag 14 september heeft de overheid bepaald dat sportevenementen weer door mogen gaan 
met onbeperkt aantal deelnemers en bezoekers. Ook kunnen we de 1.5m regel loslaten. Testen voor 
Toegang hoeft NIET voor deelnemers maar wel voor bezoekers. Dus familie en vrienden graag bij de 
entree van ons evenemententerrein een geldige QR code laten zien.  
 
Bereikbaarheid & Parkeren 
Adres gegevens: Bosbaanweg 8 , 1182 AG Amstelveen 
 
MET DE AUTO 
Vanaf de Ring A10 neem Afslag 8 (Oud Zuid – VUmc). Ga bij de stoplichten links af. Sla bij het derde 
grote kruispunt rechtsaf richting de ingang van het Amsterdamse Bos. Het parkeerterrein bevindt 
zich aan je rechterhand. Volg vanaf de parkeerplaats de bordjes ‘registration/ inschrijving’ om op het 
evenemententerrein uit te komen. 
 
LET OP: voor deelnemers die vanuit Aalsmeer of Amstelveen reizen en door het Amsterdamse bos 
komen houdt er dan rekening mee dat de Nieuwe Meerlaan & de Bosbaanweg van 06:00 – 13:00 uur 
zijn afgesloten voor de Olympische Afstand.  
 
PARKEREN  
Je kunt gratis parkeren op de openbare parkeerplaats aan de kop van de Bosbaan.  Mocht er hier 
geen plek meer zijn, dan zijn er alternatieve parkeerplekken beschikbaar. De aanwezige 
verkeersregelaars en vrijwilligers begeleiden je naar de juiste parkeerplekken. 
 
MET HET OPENBAAR VERVOER 
Het dichtstbijzijnde treinstation is Amsterdam Zuid. Overstappen kan op Connexion bussen 358 en 
348. Je kunt vervolgens uitstappen bij halte Van Nijenrodeweg / Amstelveenseweg. Deze halte 
bevindt zich bij de hoofdingang van het Amsterdamse Bos. 
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Programma 

TIJD ACTIVITEIT 

08:30 uur Registratie en Bike Check-in open 

09:30 uur Wave 1: Olympische afstand individueel & estafette teams 

12:00 uur Wave 2: Sprint afstand individueel – Rookie Race 

12:45 uur Wave 3: Sprint afstand individueel & estafette teams 

13:00 uur Prijsuitreiking Olympische Afstand 

13:30 uur Wave 4: Sprint afstand 

14:30 uur Wave 5: KPN Sprint afstand (EXCLUSIEF VOOR KPN) 

15:30 uur Wave 6: Sprint afstand & A'dams Kampioenschap 

17:30 uur Prijsuitreiking en afsluitfeest 

 
 

 

 
 
 
 



6 
 

 DEELNEMERSINFORMATIE DTS BOSBAAN 2021  

PARCOURS (OLYMPISCHE AFSTAND) 
 

 
 
 
 
PARCOURS (SPRINT AFSTAND)  
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Registratie 
De registratiekit die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan DTS BOSBAAN kun je voor de start 
op halen bij de registratietent achter de finish bij het gebouw van de Koninklijke Nederlandse 
Roeibond, Bosbaan 8. In de registratiekit vindt je onder meer een startnummer en toebehoren. Als je 
deze niet in je bezit hebt, kun je niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Belangrijk: De registratiebalie is geopend vanaf 8:30. Tot uiterlijk 15 minuten voor de start van jouw 
wave is er de mogelijkheid om de registratiekit op te halen. Aangeraden wordt om ruim een uur van 
tevoren aanwezig te zijn. Mutaties doorgeven aan de balie is mogelijk tot uiterlijk 30 minuten voor de 
start van jouw wave. 
 
REGISTRATIEKIT 
De registratiekit bevat de volgende spullen: 
• Startnummer 
• Stickervel (helmsticker, fietssticker, tas label) 
• Siliconen swimcap 
• MyLaps timingchip met bijbehorende enkelband 
 
STARTNUMMERBAND EN STARTNUMMER 
Om je startnummer te bevestigen, wordt aangeraden een startnummerband te dragen. Mocht je 
deze nog niet hebben, kun je deze voor €10 aanschaffen bij de registratie balie. Het startnummer 
dient bevestigd te worden aan de startnummerband of aan een elastiek. Het startnummer moet 
gedragen worden tijdens het fiets- en het looponderdeel. Tijdens het fietsen draag je het 
startnummer op de rug (verplicht) en tijdens het lopen draag je het startnummer op de buik 
(verplicht). 
 
STICKERVEL 
Alle deelnemers ontvangen een stickervel met stickers voor op de fiets, de helm en eventueel voor 
op een tas. 
 
FIETSSTICKER 
Bevestig de fietssticker aan de zadelpen met het nummer wijzend naar achter. Het nummer moet 
duidelijk zichtbaar zijn vanaf de linker- en rechterzijde. Verwijder de fietssticker niet voordat je bent 
uitgecheckt uit de wisselzone. Bij het inchecken en uitchecken in de wisselzone wordt gecontroleerd 
of jouw nr. op je fiets overeenkomt met je BIB-nummer.  
 
HELMSTICKER 
Plak de sticker op de linker- rechter- en voorkant van de helm. 
 
TASLABEL 
Bevestig het label aan je tas en stop al je persoonlijke eigendommen die je tijdens de wedstrijd niet 
nodig hebt in je tas.  
 
SWIMCAP 
Tijdens het zwemonderdeel is het verplicht de siliconen swimcap van de organisatie te dragen. Het is 
toegestaan om een eigen badmuts te dragen maar die mag alleen ONDER de swimcap van de 
organisatie zitten en niet zichtbaar zijn. 
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TIMINGCHIP 
De tijdwaarneming tijdens DTS BOSBAAN wordt verzorgd door MyLaps. Iedereen krijgt een Mylaps 
pro timing chip in zijn envelop. Een eigen gele of groene Mylaps chip werkt niet bij deze wedstrijd.. 
Je dient de timingchip met bijbehorende klitteband om je LINKER enkel te dragen (zodat ie niet tegen 
je ketting van je fiets kan komen). Het is belangrijk dat je de chip niet ergens anders draagt, omdat de 
tijdregistratie in dat geval kan weigeren door een te grote afstand van de chip tot de mat. Individuele 
deelnemers houden de timingchip gedurende de hele wedstrijd om. Deelnemers in een team 
ontvangen een timingchip per team die doorgeven moet worden na elk onderdeel. 
 
Belangrijk: Alle gehuurde chips dienen na afloop van de wedstrijd te worden ingeleverd in de 
daarvoor bestemde bak die meteen na de finish staat gepositioneerd. Indien de chip niet wordt 
ingeleverd, brengen wij een bedrag van € 10,- in rekening. 
 

VOOR DE WEDSTRIJD 
 

DE WISSELZONE 
De wisselzone voor de Olympische Afstand bevindt zich op het roeidek aan de kop van de Bosbaan. 
De wisselzone voor de Sprint Afstand bevindt zich op het evenemententerrein achter het clubhuis 
van R.S.V.U. 'Okeanos'.  
 
CHECK-IN WISSELZONE 
Voorafgaand aan de wedstrijd plaatst je al je benodigde spullen in de wisselzone op de daarvoor  
gereserveerde plaats. Denk bij het inchecken van je spullen aan het volgende: 
• Zorg dat de benodigde stickers zijn aangebracht op de helm en fiets. 
• Draag bij het betreden van de wisselzone een helm. 
• Je fiets en helm worden gecontroleerd op veiligheid. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je 
voor aanvang van de wedstrijd over een goed werkende fiets beschikt. Het hoeft geen racefiets te 
zijn. Ook een stadsfiets in goede conditie wordt toegelaten. Onze jury controleert de remmen, of er 
dopjes zitten op de beugels van het stuur en of het bandje van de helm strak genoeg zit.  
Op het moment dat je fiets niet veilig wordt geacht, laat de jury je niet starten, veiligheid gaat voor 
alles. Fietsen die niet in goede staat zijn, worden niet toegelaten tot de wisselzone.      
• De fiets dient geplaatst te worden in het fietsenrek dat hoort bij je startwave en startnummer. Aan 
de uiteinden van de wisselzone vindt je borden waarop aangegeven is welke startnummers waar in 
de wisselzone 
staan. Op uw plaats in de wisselzone hangt daarnaast een label met daarop je naam en startnummer. 
• Je plaats in de wisselzone is bepaald op volgorde van startnummer. 
• Neem goed de tijd om de transitiezones te bekijken, zodat je weet waar je fiets en eigendommen 
staan. Dit komt de snelheid van de wissel ten goede. 
• Alle andere benodigdheden die je tijdens de wedstrijd nodig hebt, dienen netjes naast je fiets 
geplaatst worden. 
• Persoonlijke eigendommen die niet tijdens de wedstrijd gebruikt worden, plaats je in de tas welke 
je naast je fiets zet. 
 
WETSUIT 
Voor het gebruik van wetsuits hanteren wij tijdens DTS BOSBAAN de ITU-competitieregels. 
Zwemafstand  Verplicht onder:   Verboden: 
Tot en met 1500m  15,9°C    22°C en er boven 
 

De watertemperatuur die op de dag van het evenement wordt gemeten, is bepalend. Eventuele 
metingen voorafgaand aan het evenement zijn ter indicatie en zijn geen betrouwbare basis voor de 
verwachte temperatuur tijdens de wedstrijd.  
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De timingchip dient om de linker enkel ONDER de wetsuit te worden bevestigd. Hiermee voorkomt u 
dat de chip losraakt wanneer u de wetsuit uittrekt. 
 
Belangrijk: Om verwisselingen van de wetsuits te voorkomen, raden wij aan om uw naam in uw 
wetsuit te zetten. 
 
EEN WETSUIT HUREN 
De watertemperatuur van de Bosbaan was zondag 19 sept 19.4 graden. Voor elke triathlon is het 
mogelijk om een wetsuit te huren. Een wetsuit huren gaat via het inschrijfformulier van Mylaps 
(Njuko). Heb je tijdens je registratie nog geen wetsuit gehuurd? Dan kun je deze alsnog huren en 
bestellen via deze link: www.bijvoetsport.nl/triathlon/verhuur-wetsuit/ 
 
BRIEFING 
Tien minuten voor aanvang van elke wave vindt een briefing plaats. Tijdens deze briefing worden de 
belangrijkste zaken met betrekking tot de wedstrijd nogmaals aangegeven. Daarnaast worden 
eventuele wijzigingen tijdens deze briefing medegedeeld. De briefing vindt plaats bij de grote 
parcourskaart vlak bij de zwemstart. 
 
Belangrijk: Iedere deelnemer dient aanwezig te zijn bij de briefing voorafgaand aan zijn of haar 
startwave. 
 
WARMING - UP 
Na de briefing is er een mogelijkheid om in te zwemmen totdat de starter alle deelnemers vraagt om 
zich op te stellen bij de startlijn. Het is een waterstart wat betekent dat iedereen naar de startlijn 
zwemt, wacht op het startschot en dan zijn race start. 
 

DE WEDSTRIJD 
 
AFSTANDEN 
OLYMPIC DISTANCE 
Zwemmen:  1500 meter - 1 ronde 
Fietsen: 40 kilometer - 4 ronden van 10 kilometer 
Hardlopen: 10 kilometer  - 2 ronden van 5 kilometer 
 
SPRINT DISTANCE 
Zwemmen:  750 meter - 1 ronde 
Fietsen: 20 kilometer -  4 ronden van 5 kilometer 
Hardlopen: 5 kilometer - 5 ronden van 1 kilometer 
 
ZWEMONDERDEEL 
• Het dragen van de door de organisatie uitgereikte badmuts is verplicht. 
• De start van het zwemmen vindt plaats in het water. Duiken vanaf de kade is verboden in verband 
met ondiep water langs de kant. Probeer niet de bodem te raken met je voeten of er over te lopen 
waar het ondiep is want er kunnen scherpe voorwerpen liggen. 
 
WISSEL VAN ZWEMMEN NAAR FIETSEN 
• Je kunt je omkleden bij je fiets in het rek. 
• Het is niet toegestaan naakt in de wisselzone te staan. In de wisselzone staat een omkleedtenten 
waar je in dit geval kunt omkleden. 
• Voordat je jouw fiets uit het rek haalt moet je helm op en vastzitten. 
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• Controleer voor je vertrekt of je timingchip nog steeds draagt. Mocht dit niet zo zijn, geef dit dan 
aan bij iemand van de organisatie, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. 
• Zorg ervoor dat je startnummer op uw rug draagt. 
 
Belangrijk: Het is verboden te fietsen in de wisselzone. Pas op het moment dat je de balk aan het 
einde van de wisselzone volledig gepasseerd bent, mag je opstappen en beginnen met fietsen. 
 
HET FIETSONDERDEEL 
• Het dragen van een helm is verplicht. 
• Stayeren is niet toegestaan. Je dient tenminste 12 meter achter je voorganger te blijven. Inhalen is 
uiteraard wel toegestaan. 
• Je bent zelf verantwoordelijk dat je het juiste aantal rondes rijdt. Indien na afloop blijkt dat je 
minder rondes hebt gereden, wordt je gediskwalificeerd. 
 
Belangrijk: Indien je te dicht op je voorganger zit dan stayer je.  Hiervoor kun je een waarschuwing 
krijgen de jury op de motor. Indien dit vaker bij jou wordt waargenomen zal je worden 
gediskwalificeerd. We hebben geen penalty tent. Bij 2 of meer waarschuwingen komt er DSQ achter 
je naam te staan in de uitslagen. Protest aantekenen is niet mogelijk. Beslissing jury en organisatie 
zijn bindend. 
 
Belangrijk: rechts inhalen is ten strengste verboden en wordt door de jury bestraft met een DSQ. 
 
Belangrijk: Je bent als deelnemer aan DTS BOSBAAN gewoon deelnemer aan het verkeer. Je dient te 
allen tijde de aanwijzingen van de verkeersregelaars, de organisatie en eventuele hulpdiensten op te 
volgen. Indien hulpdiensten de route moeten betreden om hun bestemming te bereiken, kan de 
wedstrijd hiervoor kort stilgelegd worden. Hulpdiensten krijgen altijd voorrang op de wedstrijd. 
 
WATTCYCLING KILOMETER 
Aan de zuidkant van de Bosbaan vind je de Wattcycling Kilometer. Iedere ronde krijg je de kans om 
op dit deel van het parcours je allersnelste kilometer te fietsen. De man en vrouw die aan het einde 
van de dag de snelste tijd hebben neergezet winnen een mooie prijs. 
 
WISSEL VAN FIETSEN NAAR LOPEN 
• Je dient te zijn afgestapt voor je de balk bij binnenkomst van de wisselzone passeert. 
• Plaats je fiets bij de juiste plek in de wisselzone.  
• Je helm mag pas losgemaakt worden op het moment dat je de fiets in het rek hebt geplaatst. 
 
HET LOOPONDERDEEL 
• Na afloop van je laatste ronde wordt je het finishgebied in geleid. Je bent zelf verantwoordelijk dat 
je het juiste aantal rondes loopt. Indien na finish blijkt dat je te weinig rondes hebt gelopen, ben je 
gediskwalificeerd. 
• Op het loopparcours zijn twee verzorgingsposten (OD) ingericht waar water en sportdrank wordt 
aangereikt. 
 
EXTRA INFORMATIE VOOR RELAY TEAMS (Estafette) 
Een team heeft in totaal slechts één timingchip. Deze chip geldt eigenlijk als ‘estafettestokje’. De 
timingchip moet overgedragen zijn en om de linkerenkel van de teamgenoot bevestigd zijn voordat 
hij/zij aan het volgende onderdeel kan beginnen. In de registratiekit zitten drie startnummers. Ieder 
teamlid heeft een eigen startnummer, omdat je de wisselzone alleen kunt betreden op vertoon van 
je startnummer. Tijdens de wedstrijd moet één startnummer gedragen worden door de fietser (op de 
rug) en het andere startnummer dient gedragen te worden door de loper (op de buik). 
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Zwemmer 
De timingchip dient gedragen te worden om de enkel. Na het zwemmen loop je via de aangegeven 
route naar de wisselzone. In de wisselzone is een speciaal wisselvak voor relay teams, daar kan de 
timingchip doorgegeven worden aan de fietser. 
 
Fietser 
Zorg dat de helm op je hoofd zit en vastgemaakt is en draag het startnummer (op uw rug). Wacht 
voor de zwemmer bij de fiets in de wisselzone. Laat je fiets in het rek staan totdat de zwemmer de 
timingchip heeft overgedragen en deze bevestigd is aan je enkel. Na het fietsen zet je eerst je fiets 
weg  op de daarvoor bestemde plek voordat de timing chip overgedragen kan worden aan de loper. 
 
Loper 
Draag je startnummer aan de voorkant. Wacht op de fietser bij je startnummer in de wisselzone. 
Nadat de fietser zijn fiets heeft weggezet op de daarvoor bestemde positie kan de fietser de 
timingchip overdragen. Plaats de timingchip om je enkel voordat je start met lopen. Zorg ervoor dat 
het startnummer (op je buik) goed zichtbaar is bij de finish. 
 
Finish 
Een team kan samen finishen. Wanneer de loper van je team in de finishzone komt, mogen de 
andere twee teamleden zich bij de loper voegen, zodat de finish gezamenlijk kan worden gepasseerd. 
 

NA DE WEDSTRIJD 
 
MEDAILLE 
Na de finish ontvangt iedereen een coole medaille. Ook staat er van alles waar je dan erg veel zin in 
hebt zoals snoep, fruit en drinken. 
 
MASSAGE 
Na jouw finish staan onze sportmasseurs klaar om jou een welverdiende en gratis massage te geven.  
 
PRIJSUITREIKING  
In de volgende categorieën is er een prijsuitreiking voor de nummers 1, 2 en 3: 
• Triathlon individueel mannen (14-29, 30-39, 40-49, 50+) 
• Triathlon individueel vrouwen (14-29, 30-39, 40-49, 50+) 
• Triathlon Relay /estafette (overall)  
• Wattcycling KM (OD en SPRINT) 
• Amsterdams Kampioenschap 
• KPN Businesswave 
 
CHECKOUT WISSELZONE 
Na de race kunt je jouw fiets en je overige eigendommen ophalen in de wisselzone. Je kunt alleen 
naar binnen via de bike check-in/check-out tent en opvertoon van je startnummer. Je kunt je fiets en 
tas alleen uitchecken wanneer je startnummer overeenkomt met het nummer op je fiets. Controleer 
bij het verlaten van de wisselzone goed of je al je spullen hebt meegenomen. 
 
RESULTATEN 
De resultaten van de wedstrijd worden binnen zo snel mogelijk na de laatste finisher op de website 
van DTS BOSBAAN geplaatst. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
Gevonden voorwerpen kunnen gedurende het evenement worden ingeleverd en worden opgehaald 
bij de registratiebalie. Mocht ie gedurende de dag iets zijn kwijtgeraakt, stuur dan een e-mail naar 
info@dtseries.nl. Mochten wij je spullen gevonden hebben, kun je deze ophalen bij ons kantoor 
in Mijdrecht. 
 
MEDISCHE ONDERSTEUNING 
Een professioneel medisch team van AES Medical Support zorgt tijdens de DTS BOSBAAN voor de 
veiligheid en gezondheid van deelnemers en toeschouwers. Op het evenemententerrein is een vaste 
EHBO-post ingericht. Daarnaast zijn er verschillende mobiele EHBO-posten op het parcours aanwezig. 
Meld calamiteiten direct bij de dichtstbijzijnde EHBO-post of iemand anders van de organisatie. 
Medewerkers begeven zich zo snel als mogelijk naar de plek van de calamiteit. We verzoeken alle 
deelnemers om de instructies van medisch personeel in alle gevallen op te volgen. 
 
DOUCHEN & OMKLEDEN 
Na afloop van de wedstrijd kun je gebruik maken van de douches en de kleedkamers op het roeidek. 
Daarnaast zijn we te gast bij de Bosbaan. Zorg er dus voor dat de douches en kleedkamers weer 
netjes achtergelaten worden. 
 
 
 


